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Maandag/vrijdag 12/16 april  Rapportgesprekken 

Vrijdag   16 april  Rapport mee naar huis 

Dinsdag/woensdag 20/21 april IEP Toets groep 8 

Maandag  26 april  Meivakantie 

Dinsdag   27 april  Koningsdag 

Zondag  9 mei   Moederdag 

Maandag  10 mei  We gaan weer naar school! 

Donderdag  13 mei  Hemelvaartsdag, iedereen vrij,  

                                         Suikerfeest? 

Vrijdag  14 mei  Iedereen vrij! 

Maandag  17 mei  We gaan weer naar school 

 
Ouder Informatie Ochtend: Wij brengen u op de hoogte zodra dit weer mogelijk is. 

 

 

PBS:  
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Rapport gesprekken 

De meeste rapportgesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden. Morgen, 

Vrijdag 16 april gaan de rapporten mee naar huis. Denkt u eraan de 

rapporten weer mee terug naar school te geven als de kinderen ze aan 

belangstellenden hebben laten zien?  

 

 

http://www.obsdeglobe-haarlem.nl/


Verandering 

Er gaat iets veranderen op “De leukste school van de Boerhaavewijk, ónze school; De 

Globe!”.  

De Globe is een fijne school, maar blijft ook een kleine 

school. Er zijn nieuwe ideeën en plannen waar 

het bestuur van onze school, Stichting Spaarnesant al 

enige tijd over nadenkt.  

Het is belangrijk dat onze school met de plannen van het 

bestuur sterker wordt door op een andere manier door 

te gaan.   

Juf Thea heeft besloten tot de zomervakantie directeur 

van De Globe te blijven. Dan neemt zij afscheid en gaat 

op een werkplek buiten Spaarnesant een nieuwe 

uitdaging aan.  

  
Ramadan 

Dinsdag 13 april is de Ramadan begonnen. We wensen 

iedereen binnen de Corona richtlijnen een mooie periode. 

Ieder jaar weer ervaren we dat veel van onze leerlingen thuis 

onderdeel zijn en willen zijn van deze speciale tijd en alles wat 

daarbij hoort. 

Een belangrijk onderdeel daarvan is het vasten. Hoewel we 

hiervoor begrip hebben willen we er ook op wijzen dat jonge 

kinderen het nodig hebben op tijd te eten en te drinken en te 

slapen om de energie te hebben om op school te kunnen werken en functioneren. 

Wij verzoeken u de kinderen op schooldagen als altijd hun tussendoortje/fruit en lunch 

mee te geven. Na schooltijd en in het weekend meedoen met de grote mensen is een 

mogelijkheid om hen toch deel uit te laten maken van de Ramadan. 

Veelal gaan de kinderen in deze periode ook later naar bed, komen minder uitgerust op 

school en hebben meer moeite zicht te concentreren. Regelmaat en rust helpt de 

kinderen om de aandacht bij het schoolwerk te houden.  

De eerste twee weken van de Ramadan is er gewoon school, de laatste twee weken is 

het meivakantie. De laatste weken bieden een mooie kans voor de kinderen om écht 

helemaal mee te doen. 

Met begrip voor elkaar, voor wat kan en wat moet, moet het ook mogelijk zijn deze 

speciale tijd voor iedereen tot een fijne tijd te maken! 

 

Meivakantie 

We hebben vanaf 23 april meivakantie. Veel mensen hebben zin in vakantie, 

zouden graag naar het buitenland gaan om echt even weg te zijn. Echter 

voor de hele wereld geldt code oranje/rood. Wanneer je toch afreist naar het 

buitenland, is een quarantaine bij thuiskomst verplicht. (ook voor België, 

Duitsland en Frankrijk) 

Het risico voor een gezin bij afreizen naar het buitenland in de meivakantie is 

dat uw kind bij thuiskomst in quarantaine moet en dus niet naar school kan.  

 
Nieuwe plantjes 

Overal rondom de hekken van de school, maar ook verderop in de straat zijn nieuwe 

plantjes neergezet om alles gezelliger te maken. We vragen de kinderen, maar ook 

de ouders om ajb op de stoep te blijven, niet door de tuin te lopen, daar geen 

fietsen neer te zetten en zeker niets te plukken of uit de aarde te trekken. 

Alle buurtbewoners betalen mee aan deze nieuwe aanplant en het opvrolijken van de 

wijk! 

 
Schoolarts groep 7 

Ieder jaar krijgen de leerlingen in groep 7 een oproep van de schoolarts. Er 

wordt gekeken naar de ontwikkeling van de kinderen, groei, gewicht, gehoor, 

ogen etc. Dit jaar vinden de onderzoeken niet op school plaats, maar worden de 

leerlingen in de meivakantie uitgenodigd bij de Schoolarts op locatie.  

 

 

 

 



Trakteren 

Jarig zijn en trakteren, feest in de groep! Dat vinden alle kinderen 

fijn. Heel lang hebben we héél véél gezonde en prachtige traktaties 

door ouders zelfgemaakt de school in zien komen. Helaas, de 

corona maakt dat we geen zelfgemaakte traktaties, maar alleen 

nog maar verpakte traktaties mogen uitdelen. 

 

We zien nu tot onze grote schrik dat er weer hele zakjes/kleine 

tasjes met allerlei snoepgoed en zoetigheid meekomt met de jarige. Dat is niet de 

bedoeling! Één enkele traktatie is echt genoeg! Naast een zakje chips hoeft er geen 

andere traktatie meer bij, dat is echt voldoende. 

Lollies willen we op school echt niet zien; het snoep, de zoetigheid en alle suikers blijven 

veel te lang in de mond en zijn enorm slecht voor de tanden. Bovendien kunnen er 

allerlei vervelende ongelukjes gebeuren met de stokjes. 

 

Een andere idee in plaats van uitdelen van snoepgoed is een ‘klein cadeautje’; een leuke 

gym, een grappig potlood, een klein notitieblokje, een dobbelsteen, een busje 

bellenblaas etc. etc. Daar worden kinderen ook echt heel blij van, en het team ook! 

 

Digitaal contact met school 

Soms zijn er problemen met wachtwoorden en/of 

inloggen op de digitale schoolprogramma’s.  Wij vragen 

u als ouders altijd eerst contact opnemen met de 

leerkracht van hun kind. De leerkrachten zorgen dan 

dat uw vraag op de juiste plek terecht komt en dat er 

hulp geboden wordt en het probleem opgelost. Zo 

voorkomen we dat verschillende teamleden met 

dezelfde vraag bezig zijn en zorgen we voor een snelle 

oplossing. 

 

 

Corona maatregelen 

Kinderen van 4-12 jaar die naar het primair onderwijs gaan, 

moeten met alle klachten passend bij COVID-19 thuisblijven en 

getest worden, dus ook bij verkoudheidsklachten  (zoals loopneus, 

neusverkoudheid, niezen en keelpijn). Dit hoeft niet als ze af en 

toe hoesten of bekende chronische luchtwegklachten, astma of 

hooikoorts hebben zonder koorts en benauwdheid. 

 

Social School 

De Ouderinfo, andere berichten vanuit de school of van de 

leerkracht van uw kind worden aan u verstuurd via Social 

Schools. Alle ouders krijgen een account, maar moeten dat 

ook activeren. We merken regelmatig dat ouders hier toch niet bekend mee zijn, of via 

andere ouder de informatie krijgen, of de informatie missen….. Kent u iemand die Social 

Schools nog niet gebruikt, of die nog niet goed weet hoe dat moet, vertel hen dan dat 

meester Boubker en meester Paul altijd willen helpen dit account te activeren. Het lezen 

van de berichten is van belang om op de hoogte te zijn van alles wat vanuit school in het 

belang is van uw kind. Hebt u nog geen account, geef dat dan door via de mail aan de 

leerkracht van uw kind. 

 

Ziek of afwezig 

Wij maken ons ongerust als kinderen zonder afbericht niet op 

school zijn.   

Zijn er omstandigheden waardoor uw kind niet naar school kan 

komen, bel dan tussen a.u.b. tussen 8.00 en 8.15 uur naar 

school: 023 5330297 

 

 

Website 

Er staan steeds weer nieuwe berichten op onze website, soms met foto’s. Leuk om te 

bekijken! 



  
Heel veel informatie over onze school is op de website te 

vinden. 

www.obsdeglobe-haarlem.nl 
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